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  متابولیسم اسیدهاي آمینه و پروتئینها
  مقدمه:

  اسیدهاي آمینه سه نقش مهم را در متابولیسم بر عهده دارند: 
  ) سوبستراي الزم جهت سنتز پروتئین هستند.1
  گذارند.) نیتروژن را جهت سنتز سایر ترکیبات نیتروژن دار در اختیار می2
سازهایی براي تولید کنند , که علت آن قابلیت تبدیل این ترکیبات به پیشژي تولید می) به عنوان یک ماده سوختی کاتابولیزه شده و انر3

  توان به سه گروه تقسیم نمود : باشد. به همین علت و بر این اساس اسیدهاي آمینه را میکربوهیدراتها و لیپیدها می
اي چرخه یا یکی از ترکیبات واسطه پیروواتتبدیل به اي که پس از کاتابولیزه شدن اسیدهاي آمینه آمینه گلوکوژنیک :اسیدهاي 

را دارند,  کربوهیدراتکه همگی قابلیت تبدیل شدن به  )اگزالواستاتو  فومارات,  Aکوسوکسینیل,  کتوگلوتارات-α(کربس 
 د.نشومی نامیدهآمینه گلوکوژنیک هاياسیدگردند , 

ز اي که پس ااسیدهاي آمینه : آمینه کتوژنیک :اسیدهاي 
ساز چربیها) (پیش Aکوستیلاتبدیل به  تنها کاتابولیزه شدن

 گردند 

اسیدهاي  آمینه گلوکوژنیک و کتوژنیک :اسیدهاي 
اي هستند هم قابلیت تولید قند و هم چربی را دارند آمینه

 (جدول زیر).
  

از آنجایی که اسیدهاي آمینه منبع اصلی نیتروژن براي راههاي آنابولیک 
انجام متابولیسم باید بطور دائم در دسترس باشند. به هرحال  باشند, برايمی

توانند جهت مصارف برخالف کربوهیدراتها و لیپیدها, اسیدهاي آمینه نمی
  آینده ذخیره شوند, بنابراین باید بطور منظم از طریق رژیم غذایی تامین شوند.

  
  
  

  منابع تامین اسیدهاي آمینه در بدن:
 اییپروتئولیز پروتئینهاي غذ .1

شوند. پپسین به شکل تجزیه میبا همکاري پروتئازهاي گوارشی و محیط مناسب (اسیدي معده و قلیایی روده) به اسیدهاي آمینه  پروتئینهاي غذایی
ردد. تریپسین, گریق اتوکاتالیتیک(توسط خود پپسین) به شکل فعال تبدیل میاسیدي معده و یا به ط pHپپسینوژن از سلولهاي اصلی معده ترشح شده و در 

توسط یز به شکل غیرفعال توسط پانکراس بداخل روده ترشح میگردند. تبدیل تریپسینوژن به تریپسین کیموتریپسین, االستاز و کربوکسی پپتیدازها ن
سازي فعالآنتروپپتیداز (آنتروکیناز) مخاط دوازدهه و یا بطریق اتوکاتالیتیک (توسط خود تریپسین) صورت گرفته و سپس تریپسین سبب 

این سلولها  پپتیدازها در داخلگردد. آمینوپپتیدازها در سطح مجرایی سلولهاي اپیتلیال روده و ديپپتیدازها می, پرواالستاز و پروکربوکسی کیموتریپسینوژن
 پس از هر وعده غذایی حاوي پروتئین علت باشد , به همینپپتیدها و تبدیل آنها به اسیدهاي آمینه آزاد میپپتیدازها هیدرولیز دي. عمل ديوجود دارند

  شود.در سیاهرگ باب دیده میتنها اسیدهاي آمینه آزاد 
باشد که البته نوزادان خیلی (مانند: ایمونوگلبولینها) می قادر به جذب بعضی از پروتئینها بصورت دست نخورده روده جنین یا نوزاد :ءاستثنا

    دهند.د) این توانایی را از دست میساعت از زمان تول 48سریع(تقریبا پس از 
-Lباشد. سیستمهاي مختلفی براي جذب ردش خون احتماال مشابه جذب گلوکز میمکانیسمهاي انتقال اسیدهاي آمینه از مجراي روده به گ

نمایند در زیر آورده شده است. هر که بصورت فعال عمل میآمینه برخی از سیستمهاي مهم انتقال اسیدهايآمینواسیدها و پپتیدهاي کوچک وجود دارد. 
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گردد که در جفت می Na)+(دهند که از لحاظ ساختاري مشابه باشند. انتقال آمینواسیدها معموال با انتقال سدیماي را انتقال مییک از سیستمها اسیدآمینه
  نماید(انتقال فعال ثانویه).تقل می, سدیم را به بیرون من K-+Na-(ATPase+(پتاسیم -مرحله بعدي و در سمت دیگر سلول پمپ سدیم

  ) Thr , Ser , Ala(مانند:  ) سیستم انتقالی براي اسیدهاي آمینه کوچک خنثی1
  )Phe , Trp , Tyr , Val , Leu , Ile(مانند:  و اسیدهاي آمینه آروماتیک خنثی بزرگسیستم انتقالی براي اسیدهاي آمینه  )2
  )Cys , Orn , Lys , Argو سیستئین (مانند:  بازيسیستم انتقالی براي اسیدهاي آمینه  )3
  )Glu , Asp(مانند:  سیستم انتقالی براي اسیدهاي آمینه اسیدي )4

 (Gly)و گالیسین (Pro)سیستم انتقالی براي اسیدهاي آمینه پرولین )5
 

شرح داده شده است.  دیگر رخی از پپتیدهاي کوچک, یک سیستم وابسته به گلوتاتیون نیز براي جذب اسیدهاي آمینه و بعالوه بر سیستمهاي مذکور 
و چندین آنزیم دیگر داخل سلولی و  گلوتامیل ترانسفراز- γیا  »زگلوتامیل ترانس پپتیدا- γ « بنامیک آنزیم متصل به غشاء  با کمکاین سیستم 

  گردد.... میباعث انتقال آمینواسیدها و معروف است  چرخه گاما گلوتامیلاي که به در طی یک واکنش چرخه
ضو انتقال آمینواسیدها از عرض غشاهاي سلولی براي جذب گوارشی و بازجذب کلیوي آنها مهم است. در اغلب موارد مکانیسم انتقالی در این دو ع

باشد. از اینرو نتیجه می انتقال دهنده همراه با هر دو دفع گوارشی و کلیوي یک آمینواسید یا گروهی از آمینواسیدهامشابه بوده و اختالل در یک سیستم 
  یابد. به صورت آمینواسیدوري و سوءجذب آمینواسید تظاهر میاختالل 

  
 تخریب پروتئینهاي داخلی .2

  شوند(نوسازي پروتئینی). این نوسازي در بافت عضالنی بیشتر است.یک درصد از پروتئینهاي بدن تجزیه و مجددا سنتز میروزانه حدود 
  

 بیوسنتز اسیدهاي آمینه .3
به مقادیر کافی قابل سنتز  تیروزینو  پرولین, آسپاراژین, آسپارتات, گلوتامین, گلوتامات, آالنین, سیستئین, سرین, گالیسینه اسیدآمینه شامل: د

ه باشد, لذا بپایین می هاولی ظرفیت بدن براي سنتز آن ندستهسنتز نیز قابل هیستیدینو  آرژینینآمینه هاياسیدشوند. نامیده می غیرضروريهستند و 
اسیدآمینه دیگر  هشتد. نتوسط مواد غذایی تامین گرد افزایش نیاز (بچه هاي در حال رشد و خانمهاي باردار) بایددر مواقع  ضرورينیمه عنوان

هاي ز واسطهگردند و مابقی آمینواسیدهاي غیرضروري اتیروزین از آمینواسیدهاي ضروري ایجاد می سیستئین و آمینواسیدهاي هستند. ضروري
  گردند. آمفیبولیک ساخته می

  

  اسیدهاي آمینه  متابولیسمواکنشهاي مهم در 
هاي آمفیبولیک و حتی آمینواسیدها یا انتقال گروه آمین بر روي واسطه متابولیسم(ساخت و تخریب) آمینواسیدها مستلزم برداشته شدن گروه آمین از

  گروه آمین وجود دارد:باشد. بنابراین چند نوع واکنش در سلولها براي برداشت جدید) میآمینواسیدهاي دیگر (جهت تولید آمینواسیدهاي 
   : آمیناسیون) واکنشهاي ترانسالف

آمین یک آمینواسید به -α  , گروهدر این واکنشها 
شود و بدین طریق یک ي یک کتواسید منتقل می αکربن 

هاي واکنشآید. آمینواسید و یک کتواسید جدید بوجود می
ز آمیناترانستوسط آنزیمهاي  آمیناسیونترانس

شوند. شوند) مختلفی کاتالیز می(آمینوترانسفراز نیز نامیده می
و کوآنزیم  زها مشابه بودهآمیناترانسمکانیسم عمل کلیه 

فسفات به عنوان یک ماده حد واسط سالپیریدوکآمیناسیون باشد. در طی واکنش ترانسمی (PLP)فسفاتپیریدوکسالیعنی  B6ویتامین آنها مشتقی از 
  باشد.کوآنزیم چندین واکنش دیگر نیز می PLP). باال -1(شکل نمایددر انتقال گروه آمین شرکت می

نیز آمین مربوط به آمینواسید اورنیتین - δبه عنوان مثال گروه آمین نیست. - αآمیناسیون فقط مختص گروههاي  واکنشهاي ترانس توجه:
  سازد.آلدئید میسمی-γشود و گلوتامات نس آمینه میبه سادگی تر
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آمیناسیونب) واکنشهاي د:   
  گروه قابل تقسیم هستند:  چندبرحسب نوع واکنش به 

 کند. اسیدهاي آمینه دیگر, گروه آمین آمینه گلوتامات در این نوع واکنش شرکت میاغلب اسید  : آمیناسیون اکسیداتیود
واکنشها به نوبه خود به دو نوع  این کند.انتقال داده و گلوتامات تولیدي در این واکنش شرکت می کتوگلوتارات-αخود را به  

  قابل تقسیم هستند: 
مهمترین آنزیمهایی که این نوع واکنش را که  : دآمیناسیون اکسیداتیو با مصرف اکسیژن) 1

  : )روبرو -2کنند عبارتند از (شکلکاتالیز می
 L-که  (بجز آنهایی آمینه ياکسیدکننده اغلب اسیدها : آمینواسیداکسیداز

 هستند). OHحاوي 

 D-اکسیدکننده تمام : آمینواسید اکسیداز D- هاي تولیدي توسط آمینواسید
 غذایی و گالیسین. اي یا موجود در رژیمباکتریهاي روده

  یزکننده این واکنش: مهمترین آنزیم کاتال:   اکسیداتیو بوسیله آنزیمهاي دهیدروژنازدآمیناسیون) 2
 گلوتامات دهیدروژناز )(GDH: آنزیم بیشترین  این

 GTPو ADPفعالیت را در کبد و کلیه دارد و توسط 
 شود.مهار می NADHو  GTPو  ATPفعال و توسط 

NADP+  ,این آنزیم به علت اینکه از هردو کوآنزیم 
+NAD  ال).با - 3کند یک آنزیم منحصر به فرد است (شکلاستفاده می 

 این نوع واکنش تنها بر روي گلوتامین : (واکنشهاي برداشت گروه آمیدي) آمیناسیون هیدرولیزيد(Gln)  و
  گردد.انجام شده و باعث جداشدن گروه آمین زنجیره جانبی آنها می (Asn)آسپاراژین

  
  

  اسیدهاي آمینه غیرضروري متابولیسم
نقش محوري در ساخت اسیدهاي آمینه دارند. آنها با کمک هم یون  آمینازهاترانسو  ازگلوتامین سنتت,  گلوتامات دهیدروژنازآنزیمهاي 

  کنند. آمین در اسیدهاي آمینه مختلف تبدیل می- αآمونیوم معدنی را به نیتروژن آلی 
 (GDH)گلوتامات دهیدروژنازکتوگلوتارات تحت تاثیر -αآمیناسیون احیایی  ) گلوتامات:1(

خت گلوتامات , یکی از نخستین مراحل کلیدي در سا-Lکنش عالوه بر ایجاد ین واشود. اانجام می
- αه هم باعث کاتابولیزه شدن گلوتامات ب برگشت. واکنش بسیاري از اسیدهاي آمینه است

با تبدیل شدن آن به  آمینوترانسفراز همچنین سنتز و تخریب آن توسط آنزیم  .گرددمی کتوگلوتارات
α-3(شکل گیردس) صورت میکتوگلوتارات (و بالعک.(  
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ساخت آن از گلوتامات به  ) گلوتامین:2( 
. این گیردصورت می گلوتامین سنتتازکمک 

 ).روبرو-4(شکلباشدواکنش یک طرفه می
واکنش در جهت عکس توسط آنزیم دیگري 

باعث کاتابولیزه شدن گلوتامین  گلوتامینازبنام 
این واکنش نیز یک طرفه  ت میگردد.به گلوتاما

  باشد.می
واکنش برگشت هم باعث کاتابولیزه شدن آالنین به  آالنین ایجاد میگردد.,  آمینوترانسفرازتوسط آنزیم  آمیناسیون پیرواتاز ترانس ) آالنین:3(

  گردد.پیروات می
  
ردد. واکنش برگشت هم گایجاد می آسپارتات ,اتاگزالواستآمیناسیون از ترانس ) آسپارتات:4(

  گردد.میاگزالواستات به آسپارتات باعث کاتابولیزه شدن 
  
صورت گرفته و  آسپاراژین سنتتازساخت آسپاراژین از آسپارتات به کمک آنزیم  ) آسپاراژین:5(

گلوتامات به عنوان به جاي یون آمونیوم آزاد از  در اینجا باشد با این تفاوت کهشبیه ساخت گلوتامین می
تجزیه آسپاراژین به آسپارتات توسط آنزیم دیگري به نام آسپاراژیناز  گردد.منبع نیتروژن استفاده می

- این دو واکنش نیز یک طرفه میصورت میگیرد. 
  باشد.
  
  
  
  
  
هاي گلیکولیز به این آمینواسید از یکی از واسطه ) سرین:6(
(با کمک آنزیم  گالیسینو همچنین از  فسفوگلیسرات-3نام 

-ساخته تواند می) کبدي سرین هیدروکسی متیل ترانسفراز

 شدن آن به گالیسین تبدیل کاتابولیزه شدن آن نیز از طریق شود. 
  گیرد.صورت مییا از طریق تبدیل آن به پیرووات 

  
  
,  اگزیالتگلیسوبستراهایی مانند  گیرد.از راههاي گوناگون صورت میسنتز آن ) گالیسین: 7(

کاتابولیزه شدن آن نیز از طریق تبدیل توانند به گالیسین تبدیل شوند. می اکسیدکربندي و کولین,  سرین
گیرد. با این حال عقیده بر این است که مسیر اصلی کاتابولیسم سپس به پیرووات انجام میآن به سرین و 

+ CO ,2گالیسین وسرین , شکستن گالیسین به 
4NH .باشد    

باشد که در آن دفع در توبولهاي کلیه میناشی از نقص بازجذب  اختاللی : گلیسینوري - الف
  شود. روزانه مقادیر زیادي گالیسین در ادرار دیده می

- ولیسم گالیسین میکاتابنوعی اختالل متابولیکی ناشی از نقص در :  هیپراگزالوري اولیه - ب
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-مرگ زودهنگام می عفونت دستگاه ادراري و بدنبال آن هیپرتانسیون و در  نهایت  باشد. بنابراین دفع مقادیر زیادي از اگزاالت منجر به نفروکلسینوز و

   گردد.
-باعث ایجاد پرولین از گلوتامات می گردد. واکنشهاي برگشت نیز بطور متقابلتبدیل میاین آمینواسید با کاتابولیزه شدن به گلوتامات  ) پرولین:8(

  گردد. 
  پذیرد: شود. تخریب آن نیز از دو مسیر انجام میساخته مینین و سرین این اسیدآمینه از متیو )سیستئین:9(

  مسیر مستقیم اکسیداتیو (سیستئین سولفینات). -1
  پیروات).مرکاپتوپیروات یا تیول-3( آمیناسیونمسیر ترانس -2

یافت  مختلف اما کمیاب در مسیر متابولیسم سیستئینباشند, اختالالت متابولیکی همانند نقصهاي متابولیکی آمینواسیدهاي دیگر , که عمدتا نادر می
  :  مهمترین آنها عبارتند ازشده است که دو نمونه از 

  آمینه به همراه آمینواسیدهاي لیزین , آرژینین و اورنیتین.ناشی از نقص در بازجذب کلیوي این اسید:  لیزینوري)-(سیستین سیستینوري -الف
نوعی نقص نادر لیزوزومی که در آن انتقال سیستین مختل شده , بنابراین بصورت بلورهایی در  :) ستیناي سی(بیماري ذخیره سیستینوز - ب

  گردد.گردد که منجر به مرگ در جوانی میبافتها رسوب نموده و از جمله منجر به اختالل در اعمال کلیوي می
  
-آمینه ضروري محسوب میآالنین یک اسیدباشد, بنابراین فنیلابل برگشت میاین واکنش غیرقباشد. آالنین میفنیل برحاصل تاثیر   ) تیروزین:10(

  : توان نشان داد میزیر  صورت آالنین و تیروزین را بهفنیل متابولیسممسیر  گردد.
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 بیوپترین هیدرو تترانزیمهاي و کوآ  آالنین هیدروکسیالزفنیل کمپلکس آنزیمی شود , تیروزین به کمکهمانگونه که در شکل باال دیده می
(BH4)  وNADPH  گردد : گردد و در ادامه تیروزین به صورت زیر کاتابولیزه میبه تیروزین تبدیل می  
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دروکسی هیتترا هیدرو بیوپترین در هیدروکسیالسیون تیروزین به و با همکاري   آالنین هیدروکسیالزفنیلکمپلکسی مشابه با کمپلکس آنزیمی 

  دخالت دارد. تریپتوفانهیدروکسی و  تیروزین (دوپا)
پیروات , فنیل آن به فنیل آالنین و تبدیل آالنین به تیروزین , بدلیل کمبود آنزیم یا کوآنزیم , سبب تجمع فنیلهیدروکسیالسیون فنیلاختالل در 
الکتات و فنیل استیل گلوتامین استات , فنیل 

شود. این اختالل را و دفع ادراري آنها می
  گویند.  (PKU)کتونوريفنیل

تیروزین نیز چند  در مسیر کاتابولیسم
نقص آنزیمی شناخته شده است که مهمترین 

هموژنتیزات اکسیژناز آن نقص در آنزیم 
باشد که منجر به می اکسیژناز)(دي

  گردد. می آلکاپتونوري
  

  »اختالالت کاتابولیسم تیروزین  «
  بیماري  يیمآنزنوع اختالل   

  (تیروزینوز) Iتیروزینمی نوع  فوماریل استواستات هیدروالز  5
  هانهارت) -(سندرم ریچنر IIتیروزینمی نوع  آمینازتیروزین ترانس  1
  یا تیروزینمی نوزادان  IIIتیروزینمی نوع  اکسیژنازپیرووات ديفنیلپاراهیدروکسی  2
  وري [همراه با تیرگی ادرار , تغییر رنگ غضروف (آکرونوز) و آرتریت]آلکاپتون  اکسیژناز)زات اکسیژناز (ديهموژنتی  3
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  سرنوشت عامل آمین حاصل از اسیدهاي آمینه :
+(عامل آمین به شکل یون آمونیوم

4(NH بدن بخصوص سلولهاي مغزي سمی است. بنابراین این یونها باید به شکل غیر سمی از بافتهاي  براي سلولهاي
-و کلیه  انتقال یافته تا از بدن دفع گردد. پس سرنوشت آن به طور خالصه به صورتهاي زیر می (براي تشکیل اوره) کاتابولیزه کننده اسیدهاي آمینه به کبد

  باشد:
o گلوتامات دهیدروژناز تبدیل به گلوتامات به وسیله آنزیم 

o گلوتامین سنتتاز تبدیل به گلوتامین به وسیله آنزیم 
o اورهه تبدیل ب 

کتواسید - αکتوگلوتارات منتقل شده تا تولید -αآمیناسیون به در بافتهاي کاتابولیزه کننده , عامل آمین اکثر اسیدهاي آمینه طی واکنشهاي ترانس
ین عامل آمین از یون گردد (مباحث باال) و گلوتامات با دریافت دومکتواسید در مسیرهاي اختصاصی کاتابولیزه می-αمربوطه و گلوتامات نماید. اسکلت 

آمونیوم را به شکل غیر سمی به کبد برده و در آنجا طی واکنشهاي دو یون  گلوتامینکند. آمونیوم طی واکنش گلوتامین سنتتاز , تولید گلوتامین می
  کند (شکل...) تا در سنتز اوره شرکت کند. آنها را آزاد می (GDH)گلوتامات دهیدروژناز-Lگلوتامیناز و 

- چرخه گلوکز. آالنین پیروات حاصل از گلیکولیز را به کبد برده (نقش مشابهی در انتقال یون آمونیوم از عضالت به کبد دارد آالنین :1نکته[ 
  .  ]) تا در سنتز گلوکز شرکت نمایدآالنین

  .] هستند منابع دیگر تامین یون آمونیوم براي سنتز اوره آسپاراژینازو  آمینواسیداکسیداز-Lواکنشهاي  :2نکته[
  
  

  چرخه اوره                                                                   
  

  گیرد. انجام می) سیتوزولیو  میتوکندریایی(در دو بخش  کبدسنتز اوره در طی پنج واکنش آنزیمی در 
I.  2به دنبال ترکیب یک یون آمونیوم با یک مولکولCO  و مصرف دو ملکولATP سازي دو ملکول (آزادADP  و یکiP ( تولید کاربامیل ,

شود. آنزیمی که این فسفات می
نماید , عمل را کاتالیز می

  Iکاربامیل فسفات سنتتاز
(CPS-I) شود.نامیده می 

II.  در مرحله دوم انتقال کاربامیل بر
اورنیتین روي اورنیتین توسط 

منجر  (OTC)ترانس کاربامیالز 
 د.گردبه تولید سیترولین می

III.  در مرحله سوم , اتصال آسپارتات به
سیترولین و تولید آرژینوسوکسینات 

 آرژینوسوکسینات سنتتازتوسط 
گیرد که نیاز به هیدرولیز صورت می

دارد  AMPبه  ATPیک ملکول 
 (مصرف دو پیوند پرانرژي). 

IV.  مرحله چهارم , جداسازي اسکلت
 فوماراتکربنی آسپارتات به شکل 

توسط از آرژینوسوکسینات  
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 نماید. صورت گرفته و تولید آرژینین می آرژینوسوکسیناز

V.  گردد.گیرد و بنابراین مجددا اورنیتین تشکیل میانجام می آرژینازمرحله پنجم , جداسازي اوره از آرژینین توسط 

  
  توجه نمود: چند نکتهدر این مسیر باید به 

a. گردد).تولید می 5مجددا در واکنش  2صرفی در واکنش نمایند (اورنیتین مایجاد یک چرخه می 5تا  2هاي واکنش 
b.  براي شروع مجدد  5پذیرد. بنابراین اورنیتین تولیدي در واکنش در سیتوزول انجام می 5و  4,  3در میتوکندري و واکنشهاي  2و  1واکنشهاي

 گردد. به سیتوزول بر می 2و سیترولین حاصل از واکنش چرخه به داخل میتوکندري رفته 

c. این مسیر توسط نظیم تN-کاربامیل فسفات سنتتازآنزیم مرحله اول (کننده گیرد که یک ترکیب فعالانجام می گلوتاماتاستیلI(  بوده و
 گردد. ایجاد می گلوتاماتو  Aکواستیلاز واکنش بین  گلوتامات سنتاز واستیل-Nتوسط آنزیم 

d.  رولین , آرژینوسوکسینات , آرژینین و آسپارتات نقش دارد  و گلوتامات نیز بصورت غیر اورنیتین , سیتاسیدآمینه  پنجاین مسیر بنابراین در
 نماید.در این مسیر ایفاي نقش می )گلوتاماتاستیل-Nمستقیم (با تبدیل شدن به 

e.  فومارات باشد. آمین دوم میکننده عامل و آسپارتات تامینقرار داده شده  1یکی از دو عامل آمین اوره به شکل یون آمونیم در اختیار واکنش
تواند تحت گردد. اگزالواستات هم میآن منجر به تولید اگزالواستات میحاصل از آن با هیدراتاسیون تبدیل به ماالت و سپس دهیدروژناسیون 

 و با گرفتن عامل آمین, مجددا تولید آسپارتات کند.  (AST)آمینوترانسفرازتاثیر آنزیم آسپاتات

f. شود.لکول اوره چهار پیوند پرانرژي مصرف میبراي سنتز هر م  

  اختالالت متابولیک چرخه اوره :

نماید زیرا ایجاد مسمومیت شدیدتر می 2و  1گردد , ولی وقفه متابولیک در واکنشهاي کلیه اختالالت چرخه اوره , موجب مسمومیت با آمونیاك می
هاي بالینی مشترك عبارتند از: استفراغ , امتناع از . نشانهآمونیاك به کربن صورت گرفته استاگر سیترولین ساخته شود , درجاتی از اتصاالت کوواالنسی 

پروتئین باعث جلوگیري از . استفاده از رژیم غذایی کمماندگی ذهنیآلودگی و عقبپذیري , خوابغذاهاي پرپروتئین , آتاکسی متناوب , تحریک
تجویز بنزوات و که آمونیاك خون بطور ناگهانی باال نرود. گردد هاي زیاد و به مقدار کم باعث میگردد. مصرف غذا در وعدهآسیب وسیع مغزي می

گردند. گلوتامین میاستیلگلیسین (هیپورات) و فنیلتواند مفید باشد که به ترتیب سبب دفع عامل آمین به شکل بنزوئیلفنیل استات در تمامی موارد می
   مفید باشد. و آرژینوسوکسینیک اسیدوري موارد سیترولینمیتواند در تجویز آرژینین می

   »اختالالت ارثی آنزیمی سنتز اوره «
  تغییرات بیوشیمیایی  نقص آنزیمی  نام اختالل

  افزایش آمونیاك در خون  I  (CPS-I)کاربامیل فسفات سنتتاز   Iهیپرآمونمی نوع
   در خون و گلوتامین یش آمونیاكافزا  (OTC)اورنیتین ترانس کاربامیالز   IIهیپرآمونمی نوع

  افزایش سیترولین در خون  آرژینوسوکسینات سنتتاز  سیترولینمی
  , ایجاد موهاي شکننده و چندشاخه آرژینوسوکسیناتافزایش دفع ادراري   آرژینوسوکسیناز  آرژینوسوکسینیک اسیدوري

  افزایش دفع ادراري آرژینین, لیزین و سیستئین  آرژیناز  هیپرآرژینینمی
  
  
  
  
  
  


