
 يط االحواض االهينية والبروتيناتأ

Metabolism of Amino acids & Proteins  

 واهتصاص البروتينات هضن
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نهحصىل عهً انطاقت عبز ( انبزوحُُاث)فٍ االَساٌ قذ حُسخخذو االحًاض االيُُُت 

 .  اكسذحها ححج ظزوف خاصت يزم انصُاو وداء انسكزٌ

ٌ , عُذ وصىل انطعاو انحاوٌ عهً انبزوحٍُ انً انًعذة• بطانة  Gastrinَحفش هزيى

الى  Pepsinogenوفً هذا الوسط  ٌتحول , HCl (pH 1-2,5)المعدة على افراز 

Pepsin . لبروتٌنات وتحوٌلها الى سالسل ببتٌدٌة لتحلٌل االواصر الببتٌدٌة بٌقوم الببسٌن

 .قصٌرة
ٌ , اٌ حايط انًعذة انًُخقم يع انطعاو انً االيعاء•  Secretinسُحفش عهً افزاس هزيى

 (.pH 7)لمعادلة الحامضٌة  bicarbonateالذي ٌحفز بدوره البنكرٌاس على افراز 

 :فً االمعاء بهضم البروتٌنات وهً( تفرز من البنكرٌاس)تشارك عدة انزٌمات •
-Trypsin  : ـ للالذي ٌحلل االواصر الببتٌدٌةLys ,Arg  ,His. 

-Chymotrypsin  : ـ للٌحلل االواصر الببتٌدٌة الذيPhe, Trp, Tyr. 

-Carboxypeptidase :الذي ٌحلل االواصر الببتٌدٌة من النهاٌة الكربوكسٌلٌة. 

-Aminopeptidase : االمٌنٌةالذي ٌحلل االواصر الببتٌدٌة من النهاٌة. 

 .الثنائٌة للببتٌداتالتً تحلل االواصر الببتٌدٌة  Dipeptidasesاضافة الى انزٌمات -
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 Fate of Amino acids األهينية هصير األحواض 

حكسُز يٍ األحًاض األيُُُت انُاحجت ويٍ األيعاء األحًاض األيُُُت انًًخصت إٌ 

فٍ انعًهُاث  سخغمحُ انخٍ َصُعها انجسى  األيُُُت انجسى يع األحًاض بزوحُُاث 

 :االَضُت انًخخهفت
 

 :عولية البناء 

بزوحُُاث , األَسجتحُسخخذو االحًاض االيُُُت فٍ عًهُاث انبُاء كخصُُع بزوحُُاث   

كذنك بُاء انًزكباث (. كاالَسىنٍُ)انهزيىَاث األَشًَاث وبعط , انبالسيا

 .  ويزكباث اخزي انكهىحاراَىٌ, انكزَاحٍُ , انُُخزوجُُُت فٍ االحًاض انُىوَت 
 

 :عوليات الهدم -2

حُذ َخى , ححذد عًهُت هذو االحًاض االيُُُت فٍ انكبذ وبصىرة اقم فٍ انكهُخٍُ

األحًاض أكسذة ٌتم كما . وهُكم كزبىٍَأيىَُا انً األيُُُت حكسُز االحًاض 

 كربوهٌدراتًتولٌد الكلوكوز كمصدر غٌر فً أو انطاقت نهحصىل عهً األيُُُت 
(Gluconeogenesis  ) 
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Fate of Amino acids 
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  Metabolism of Amino acidsاألهينيةاألحواض  يطأ

    α                        Transaminationحفاعم اَخقال يجًىعت االيٍُ -

  α               Decarboxylationتفاعل حذف مجموعة الكربوكسٌل -

           α Oxidative Deaminationحفاعم انحذف انخأكسذٌ نًجًىعت االيٍُ -

   α Non-oxidative Deaminationاالمٌن لمجموعة غٌر التأكسدي الحذف تفاعل -

:Transamination 
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Alanine transaminase 

ALT 

Aspartate transaminase  

AST 

GPT 

GOT 

:Transamination 

 

**   SGOT, SGPT (Myocardial infarction) 

http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://chemwiki.ucdavis.edu/Textbook_Maps/Organic_Chemistry_Textbook_Maps/Map:_Essential_Organic_Chemistry_(Bruice)/18:_The_Organic_Chemistry_of_Metabolic_Pathways/18.6:_The_Catabolism_of_Proteins&bvm=bv.115277099,d.bGs&psig=AFQjCNGy3iDQijen9uNoq5wwfTiRK00mZQ&ust=1456503658236928
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:Decarboxylation 

 

https://www.slideshare.net/dream10f/lec-1-level-3de-chemistry-of-amino-acids-16335515
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8nJ_Lm67mAhUNkhQKHSM0DioQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.slideshare.net/senchiy/amino-acids-metabolism-new-12281450&psig=AOvVaw3gaUQcr3a0dFt7BIZQTWJ1&ust=1576174985869508
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DeaminationOxidative : 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjhwNyI8KvmAhXM8uAKHZE9AEMQjRx6BAgBEAQ&url=https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_and_General_Biology/Book:_Biology_(Kimball)/Unit_15:_The_Anatomy_and_Physiology_of_Animals/15.05:_Excretion/15.5C:_Urea_Cycle&psig=AOvVaw3WFE2iZTWUfDXhW28kg9X4&ust=1576094575288412
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oxidative Deamination-:Non 

 حُذ ,االيىَُا + انكزبىَُت انهُاكم هٍ األيُُُت األحًاض هذو عًهُت َىاحج اٌ

 انهُاكم حذخم بًُُا يُها نهخخهص انُىرَا دورة فٍ انُاحجت األيٍُ يجًىعت حذخم

 هُاكم هذو َىاحج اٌ .انهذو عًهُت اكًال نغزض أَضُت يساراث انكزبىَُت

 :هٍ انبزوحُُُت االيُُُت االحًاض

 

https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/following-reaction-aqueous-solution-catalyzed-enzyme-aspartase-kc-695-10-3-37-c-figure-1-i-q14956829

