


م لجميع الوظائفبمعدّل مضبوط ومالئ،وليس األسس األزوتية،يخلّق البشر النكليوتيدات •
.كبدبشكل أساسي يحدث في الالخلوية، ويحدث التخليق في جميع األنسجة ولكن 

:يسلك التخليق طريقين أساسين

ات وحيدة فسفوريبوز، حموض أمينية، وحدتضم ( مستقلبات وسيطة)من اعتباراً يتم 
.CO2 )الكربون و

.فوسفات لألسس البورينية-5-إضافة الريبوز( 1)

.إضافة الريبوز لألسس البورينية( 2)

.فسفتة النوكليوزيدات البورينية( 3)



.مستقلبات وسيطةللتخليق تستخدم فيه األهم هو السبيل•

.فوسفات5تبنى األسس على الريبوز •

(.( IMPأحادي فسفات اإلينوزينالناتج األول هو •

.الكبد وخاصة هيولى معظم الخالياموقع التخليق هو •



سبيل استحداث البورينات

وز البنتسبيل =عبر األكسدة المباشرة للغلوكوز)فسفات -5-وزيبرتبدأ من : المراحل•

.التفاعالن األوليان هما المنّظمان الستحداث البورينات (.فسفات 

 :التفاعل األول❖

(  بيروفسفات 1-فسفوريبوزيل  -5مخلقة )PRPP Synthetaseيقوم انزيم 1.

-(5إلىفسفات -5-وزيبرالمحوالً فسفات -5-وزيبرالفي C1بتفعيل ذرة الكربون 

.PRPP(بيروفسفات1-ريبوزيلفوسفو



سبيل استحداث البورينات

 :التفاعل الثاني❖
فيPPiيتحررالبيروفسفاتوالريبوزمنC1إلىالغلوتامينمناألميديةالنتروجينذرةتنقل1.

αالمصاوغمنالريبوزانقالبالتفاعلهذاعنفينتجPRPPلـالغلوتاميلأميدناقلةتحفزهتفاعل
ذرةلتشكالذيالقادمواألساسالريبوزبينالغليكوزيديةالرابطةتشكلتوβالمصاوغإلى

.أميدفسفوريبوزيل5-هوالناتجوالمركب9رقمذرتههذهالنتروجين



بناء حلقة البورين

وتجري 9تبنى حلقة البورين على ذرة النتروجين 
:الحقة تتطلب عدة تفاعالت

(ATPبوجود )الغليسين •

(CHOالحامل لزمرة الفورميل)حمض الفوليك •

(ATPبوجود )الغلوتامين •

•ATPإلغالق أول حلقة

•CO2

(ATPبوجود )األسبارتات •

(CHOالحامل لزمرة الفورميل)حمض الفوليك •

وإغالق الحلقة الثانيةH20خروج •

IMP.أحادي فسفات اإلينوزين شكيل تتنتهي بو



مخطط استحداث 

البورينات 



أحادي فسفات يتحول مركبيمكن أن •
:إلىIMPاإلينوزين

(1AMPنوزينديأحادي فسفات األ

من األسبارتات  NH2زمرة أمين بنقل ❑
.إليه



أحادي فسفات يتحول مركبيمكن أن •
:إلىIMPاإلينوزين

(2GMPوزينلغوانأحادي فسفات ا
( ATPبوجود )

زين إلى أحادي فوسفات الزانتوبأكسدته ❑
XMP.

من  NH2زمرة أمينباكتسابه ثم ❑
.  الغلوتامين

ن من يتطلب تخليق نوكليوتيدات الغواني•
IMP وجودATPوالعكس بالعكس.



:GMPو AMPإلى IMPبعد تحول 

وثالثية يمكن الحصول على النوكليوتيدات ثنائية✓
فوسفات الفوسفات بدءاً من النوكليوتيدات أحادية ال

(.فات بواسطة كيناز النوكليوتيدات أحادية الفوس)

:ونذكر أن ✓

:على مستويين❑

ر تفاعالت تحلل السك)الركيزة على مستوى1)
(وحلقة كريبس

أكسدة)الفسفرة التأكسدية أو على مستوى 2)
.يةوتنتج معظم طاقة الخل( المكافئات المرجعة 



مصادر الذرات في حلقة البورينات

 :

الغلوتامين •

سبارتاتاأل•

.الغليسين•

.1N-10 Formyl Tetrahydrofolate 
(NFTH)" حمض الفوليك"

لغليسينا2.

.3CO2



:   الحظ

ينات في تخليق البورأهمية ➢
(C2,C8. )

أوأهمية استخدام ➢
ن في عالج السرطامضاهئات الغلوتامين 

لبورينية تثبط تخليق النوكليوتيدات األنها 
:ومنها مركبات

سيرينزااآل1.

نورلوسينآزاثنائي 2.

البورين مركابتو-36.



AMP.وPRPPإلنتاج ATPفسفات و الـ -5اإلنزيم الذي يحفز تفاعل الريبوزهو •

.إنزيم منظم في تصنيع البورينات والبيريميدينات•

االصابة يؤدي إلى زيادة تصنيع البورينات و زيادة حمض البول و( المعّزز)نشاطه الزائد •
.بالنقرس

(.GMP, AMP)وتثبطه النكليوتيدات البورينية  الفوسفاتيحفزه •

مالحظة 

Synthesis 
ن تصنيع مركب دو

.استهالك طاقة

Synthetase 
تصنيع المركب 

.باستهالك طاقة



.AMP-GMPيثبطه كل من➢

 PRPP.ينشطه➢



كليوزيدات يتم تحويل األسس البورينية وريبونوكليوزيدات البورين وديوكسي ريبونو•
:" اإلنقاذ"تفاعالت البورين إلى نوكليوتيدات أحادية من خالل 

.مما يتطلبه االستحداثطاقة أقل بكثير تتطلب •

)نية تعتمد األنسجة غير القادرة على استحداث ما يكفيها من النوكليوتيدات البوري•
الناتجة على الكبد في حصولها على األسس ونوكليوزيداتها

...(  تقلب خلوي، موت الخاليا)تقويض الحموض النووية الطعامية أوداخلية المنشأعن 
:لتقوم بتكميلها إلى نوكليوتيدات عبر تفاعالت اإلنقاذ التي تتضمن 

.فوسفات لألسس البورينية-5-إضافة الريبوز( 1)

.إضافة الريبوز لألسس البورينية( 2)

.فسفتة النوكليوزيدات البورينية( 3)



:لألسس البورينيةإضافة ( 1)•

.PRPPالمركب المانح للريبوز هو ❑

:  انزيمانتواسطهاي❑

 Adenine Phosphoribosyl transferase( APRT)لألدينينناقلة الفسفوريبوزيل ✓
(.إلى األدنينيقوم بنقل الفوسفوريبوزيل  )

HGPRT))للهيبوزانتين والغوانين ناقلة الفسفوريبوزيل ✓

.Hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase

خليق والباقي إما يتابع االستحداث أو يستخدم في تيستخدم في اإلنقاذ PRPPمعظم ❑
.النوكليوتيدات البيريميدينية



عمل إنزيمات سبيل اإلنقاذ





:لألسس البورينيةإضافة ( 2)

.فوسفات-1-المركب المانح هو الريبوز❑

(.فسفوريالز)اإلنزيم هو نوكليوزيداز البورينات ❑

:النوكليوزيدات البورينية( 3)

ATPالمانح هو ❑

تتواسطها أنزيمات الكيناز ❑



تنظيم استحداث البورينات

PRPPز تركيهو المحدد األساسي لمعدل استحداث نوكليوتيدات البورين والموقع األول للتنظيم •
.الذي يعتمد حجمه على معدالت تخليقه واستخدامه وتقويضه

:على يعتمد •

المسرب =سبيل األكسدة المباشرة للغلوكوز )من ( R-5-P)فوسفات -5-توافر الريبوز 1.
(. HMPالبنتوزي

.فسفاتاز في الكبد -6-عوز الغلوكوز يزداد نشاط مسرى البنتوز في مرض ❖

(.تتأثر بالتثبيط الراجع بالنيكليوتيدات) PRPPفعالية ُمَخل ِّقة 2.

***النيكليوتيدات تنظم استحداثها ذاتياً حسب معدل استخدامها*** 

اإلنزيم الرئيس في تفاعالت اإلنقاذ سيؤدي إلى زيادة استحداث HGPRTaseعوز إنزيم ❑
.  البورينات ونقص اإلنقاذ مما يؤثر على الخاليا التي تنقصها قدرة االستحداث



(تتثبط بالنيكلوتيدات البورينية)ناقلة األميد الموقع الثاني 2)

:GMPوAMPإلى IMPالموقع الثالث هو عند تحول 3)

GTPوجود AMP، كما يتطلب تخليق ATPوجود GMPتتطلب مخلقة ❑

.يد اآلخر وهذا التنظيم المتصالب يخدم ليمنع نوكليوتيد إذا كان هناك نقص في النوكليوت



األدينوزين )تقوم مختلف األنسجة بحلمهة الحموض النووية فتتشكل النوكليوزيدات البورينية •
.والبيريميدينية( والغوانوزين 

:على مرحلتينيتقوض األدينوزين •

ليتشكل اإلينوزين( إنزيم نازعة أمين األدينوزين)نزع األمين 1)

.الهيبوزانتينإلى ( R-1-Pإنزيم فسفوريالز النوكليوزيد الذي يحرر )يتقوض اإلينوزين عبر 2)

:يتقوض الغوانوزين •

.إلى غوانين( R-1-Pإنزيم فسفوريالز النوكليوزيد الذي يحرر )أوالً عبر 1)

.الزانتينإلى ( الغواناز)ثانياً عبر نازعة األمين 2)

(.از الزانتينبتحفيز أوكسيد)يقوم الكبد بأكسدة الهيبوزانتين إلى زانتين ثم إلى حمض البول ❑

. ءعن طريق الكلية والباقي في الصفرا( قليل الذوبان بالماء)يطرح معظم حمض البول ❑





هي شتركة عدة طالئع ميستخدم التخليق الحيوي لكل من نوكليوتيدات البورين والبيريميدين •
PRPPوالغلوتامين وco2واألسبارتات ومشتقات حمض الفوليك إال أنه:

ط ثمالة في حين ترتبمبكراً في تخليق نوكليوتيدات البورين يدخل PRPPو فسفات الريبوز ❑
.األساس البيريميديني في مرحلة متأخرة N1بنتروجين( فسفات الريبوز)

:ب( UMPأحادي فسفات اليوريدين وأول ما يتخلق هو )يبدأ تخليق البيريميدين ❑

مخلقة )وبتحفيز CO2وATPبدءا من الغلوتامات وفسفات الكربامويل تشكيل :التفاعل األول 1.
امويل مخلقة فسفات الكرب)الموجود في العصارة الخلوية وهو يختلف عن ( 2فسفات الكربامويل 

.المتقدرية التي تساهم في تخليق اليوريا( 1

بتحفيز الكربامويل أسبارتاتيتكاثف فسفات الكربامويل مع األسبارتات لتشكيل : التفاعل الثاني 2.
(.ناقلة الكاربامويل لألسبارتات)

.  UMPتتوالى التفاعالت لتنتهي بتشكيل أحادي فسفات اليوريدين 3.





.UTPوUDPإلى تشكيل UMPيؤدي نقل الفسفات إلى •

:CTPلتخليق ثالثي فسفات السيتيدين •

وبتحفيز مخلقة ( ATPبوجود + من الغلوتامين )بإضافة زمرة أمين CTPإلى UTPيتحول 
CTP .

: TMPلتخليق أحادي فسفات التيميدين •

.dUMP، ويفقد األخير مجموعة فسفات ليتحول إلى dUDPإلى UDPيتم إرجاع 1.

اعي ثنائي ميثيلين رب)بوجود حمض الفوليك الممتيل C5عند إضافة زمرة الميثيل تتم 2.
(.(TMPليتشكل أحادي فسفات التيميدين ومخلقة التيميديالت ( هيدرو الفوالت



طلب أحد ضمن تفاعالت تخليق البيريميدين الذي يتالوحيدهو تخليق التيميديالت إن •
لذي يجب ايحول المركب األخير إلى )مشتقات رباعي هيدرو الفوالت 

(.بوجود اإلنزيم المرجع لثنائي هيدرو الفوالتإرجاعه من جديد 

:النتيجة الهامة



:  تذكير

Dihydrofolateانزيمبواسطةيتحولأنيجبذاتهبحدفعالغيرالفوليكحمض•
ReductaseالهدروجينثنائيالفوالتإلىDHFإلىيتحولاالنزيمذاتبواسطةثم

.الفعالTHFالهدروجينرباعيالفوالت

تفاعالتفييساهمCH3ميتيلزمر(نزيميإمساعديعتبروالذي)المركبهذايحمل•
.المتيلة



لنهائية لتقويض فالنواتج ا( حمض البول)خالفا لناتج تقويض البورينات قليل الذوبان بالماء •
:وتشمل شديدة الذوبان في الماءالبيريميدين 

•CO2

•NH3

Bاألالنين •

دى حاالت ابيضاض الدم وليزداد إطراح المركب األخير في )بيتا أمينو إيزوبوتيرات •
(. بسبب زيادة تحطيم الدناXالتعرض لألشعة السينية 



.النقرسسريرياً على شكل PRPPتتظاهر مختلف العيوب الوراثية في مخلقة •

.تؤدي إلى فرط إنتاج مستقلبات البورينات وفرط إطراحها•

في ( اتاليور)يفوق مستوى بوالت المصل حدود ذوبانيتها مما يؤدي إلى تبلور البوالت •
(.التهاب المفاصل النقرسي)األنسجة الرخوة والمفاصل 

قلب زيادة معدل ت)والصدفية السرطانلإلصابة بفرط حمض البول بشكل ثانوي يحدث •
(.األنسجة



:متالزمة ليش نيهان•

في PRPPيقود إلى تراكم ( HGPRTعيب في إنزيم اإلنقاذ )بفرط اإلنتاج فرط حمض بول الدم 
.الخاليا ما يؤدي إلى فرط إنتاج البورينات

:داء فون جيركه•

كنتيجة ( فوسفاتاز-6-عوز الغلوكوز )في دم المصابين بداء فرط إنتاج البورين وفرط حمض البول 
في حماض لبني يعيق طرح حمض البول فيتراكم(+ فوسفات-5-الريبوز)PRPPلفرط إنتاج طليعة 

.الجسم

:نقص حمض البول❑

البول نقص حمض( بسبب خلل وراثي أو تخرب كبدي حاد)عوز إنزيم أكسيداز الزانتين يسبب •
.في الدم وزيادة طرح الهيبوزانتين والزانتين في البول





انتهت المحاضرة


